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Cisco Virtualization 
Experience Client 6215 
(Cisco VXC 6215) 

1 Poorten voorzijde

2 Poorten achterzijde

3 De Cisco VXC 6215 instellen

Voorzichtig Lees voordat u Cisco VXC 6215 
instelt en gebruikt, alle 
waarschuwingen die op dit adres 
vermeld staan: 
www.cisco.com/go/rcsi/vxc.
1  Poorten voorzijde
De volgende afbeelding toont de poorten aan de 
voorzijde van de Cisco VXC 6215. 

Opmerking De thin client bevat een ingebouwde 
luidspreker, maar bevat geen 
ingebouwde microfoon.

1 Aan/uit-knop

2 Activiteitslampje

3 Audio-uitgang

4 Microfooningang 

5 Twee USB 2.0-poorten 

6 Standaard
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2  Poorten achterzijde
De volgende afbeelding toont de poorten aan de 
achterzijde van de Cisco VXC 6215. 

7 DVI-I-videoconnector (voor gebruik met 
primair beeldscherm)

8 DisplayPort-videoconnector (voor gebruik 
met tweede beeldscherm)

9 Twee USB 2.0-poorten 

10 Twee USB 3.0-poorten (voor gebruik van 
randapparatuur met hogere bandbreedte)

Opmerking USB 3.0 is mogelijk niet 
achterwaarts compatibel met 
sommige oudere 
toetsenborden.

11 10/100/1000BASE-T Gigabit 
Ethernet-poort

12 Kensington-slotsleuf

13 Voedingsaansluiting

14 Label met wettelijke informatie (trek aan 
lipje om te bekijken)

15 Vier aansluitingen voor VESA-montage 
(aan de zijkant van het apparaat)
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3  De Cisco VXC 6215 instellen
Ga als volgt te werk om de Cisco VXC 6215 in te 
stellen. 

Stap 1 Installeer de thin client op een van de 
volgende wijzen:

a. Gebruik een kruiskop- of platte 
schroevendraaier (niet meegeleverd) en 
de twee meegeleverde schroeven om de 
standaard aan de onderkant van de thin 
client te bevestigen en plaats de thin 
client op een bureau. 

b. Gebruik een VESA-montageset (niet 
meegeleverd) om de thin client aan een 
VESA-beugel te bevestigen. 

Stap 2 Sluit het beeldscherm, het toetsenbord en de 
muis (niet meegeleverd) aan op de juiste 
poorten. 

Stap 3 Sluit de Gigabit Ethernet-poort aan op een 
10/100/1000BASE-T Ethernet-netwerk. 

Stap 4 Sluit de voedingsadapter aan op de 
voedingsaansluiting van de thin client en 
sluit de adapter aan op een stopcontact van 
100–240 V AC, 50–60 Hz.

Stap 5 Druk op de aan/uit-knop. De thin client 
doorloopt diverse opstartprocedures 
voordat het besturingssysteem wordt 
geladen. Wanneer deze zijn voltooid, 
verandert de kleur van het activiteitslampje 
van oranje in groen. 

Stap 6 Sluit uw randapparatuur (zoals camera en 
handset) aan op de overige poorten.

Stap 7 Meld u aan met de aanmeldingsgegevens 
die de systeembeheerder u heeft gegeven.
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